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NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako příslušný 
výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že rovnost žen a mužů je jednou z hodnot, na nichž je Unie založena 
a že se Unie zavázala prosazovat začleňování rovnosti mužů a žen do všech svých 
činností, jak je zakotveno v článku 8 Smlouvy o fungování EU;

B. vzhledem k tomu, že sestavování rozpočtu s ohledem na rovnost žen a mužů 
představuje uplatňování genderového mainstreamingu v rámci rozpočtového procesu a 
znamená posuzování rozpočtu z genderového hlediska, přičemž toto hledisko je 
začleňováno do všech úrovní rozpočtového procesu a vede k restrukturalizaci příjmů a 
výdajů za účelem podpory rovnosti žen a mužů1;

1. připomíná, že Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE) byl zřízen, aby přispíval 
k prosazování rovnosti žen a mužů v Unii a posiloval ji, včetně začleňování hlediska 
rovnosti žen a mužů do všech příslušných politik Unie a vyplývajících vnitrostátních 
politik, aby bojoval proti diskriminaci založené na pohlaví a aby zvyšoval 
informovanost občanů Unie o této problematice, a vítá upřednostňování činnosti v 
několika oblastech s vysokou kvalitou výstupu a vysokou viditelností, aniž by se 
zmenšila pozornost věnovaná hledisku rovnosti žen a mužů;

2. vítá skutečnost, že se rozsah komunikačních činností institutu EIGE v roce 2017 
významně rozšířil a že jeho publikace dostávají pozitivní zpětnou vazbu od uživatelů, 
což přispělo k šíření informací o rovnosti žen a mužů a ke zvyšování povědomí občanů 
Unie;

3. vítá zapojení institutu EIGE a jeho cenné příspěvky týkající se genderového aspektu v 
evropské síti agentur v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí;

4. bere na vědomí, že institut EIGE pokročil při uskutečňování některých doporučení 
externího hodnocení (2015); vítá úsilí institutu o přeměnu směrem k projektové 
organizaci, která zvýší interní součinnost a bude podporovat sdílení znalostí mezi 
útvary; oceňuje skutečnost, že institut EIGE začal uplatňovat akční plán zaměřený na 
vydaná doporučení, a vyzývá institut, aby v tomto procesu nadále pokračoval s cílem 
zlepšit řízení a účinnost;

5. vítá probíhající spolupráci mezi institutem EIGE a Výborem pro práva žen a rovnost 
pohlaví a také příspěvek institutu EIGE k úsilí, které v současné době Výbor pro práva 
žen a rovnost pohlaví vynakládá, a to včetně studie a podpory týkající se sestavování 
rozpočtu s ohledem na rovnost žen a mužů a genderových aspektů obchodování s lidmi; 
v této souvislosti zejména vítá přínos institutu EIGE při začleňování genderového 
hlediska do směrnice proti obchodování s lidmi a do směrnice o právech obětí;

6. zdůrazňuje, že je třeba, aby institut EIGE úzce spolupracoval nejenom s Výborem pro 
práva žen a rovnost pohlaví, ale také s ostatními parlamentními výbory, aby tak mohl 

                                               
1 https://rm.coe.int/1680596143
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lépe začleňovat hledisko rovnosti žen a mužů do politik a opatření; vyzývá k tomu, aby 
byly institutu EIGE přiděleny dodatečné finanční prostředky k navýšení počtu 
zaměstnanců, aby mohl svým klíčovým partnerům poskytovat pomoc při uplatňování 
genderového rozpočtování a dalších nástrojů pro začleňování hlediska rovnosti žen a 
mužů;

7. podporuje činnost institutu EIGE, který prostřednictvím svých studií a svého výzkumu 
umožňuje výboru FEMM získávat údaje, jež jsou pro jeho řádnou práci nezbytné, neboť 
mu poskytuje oficiální a vysoce kvalitní údaje, které nejsou žádným způsobem 
ideologicky ovlivněny;

8. vítá výsledky institutu EIGE v roce 2017, zejména vydání indexu rovnosti žen a mužů 
2017 (dále jen index), vytvoření harmonizovaných definic a ukazatelů v oblasti 
genderového násilí a rozšíření platforem a nástrojů pro začleňování hlediska rovnosti 
žen a mužů; oceňuje nový prvek indexu, který se zaměřuje na rozdíly mezi různými 
skupinami žen a mužů, a skutečnost, že index bude od roku 2019 pravidelně 
aktualizován; vyzývá k rozvoji dalších metodických nástrojů, které zajistí lepší 
začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do všech politik a opatření; 

9. bere na vědomí skutečnost, že institut EIGE přijal opatření v návaznosti na zprávy 
týkající se sexuálního obtěžování zaměstnankyň a stážistek v této agentuře; zdůrazňuje, 
že tato agentura musí jít příkladem v boji proti sexuálnímu obtěžování a při zajišťování 
bezpečnosti a důstojnosti všech svých pracovníků; podporuje institut EIGE při 
uplatňování politiky nulové tolerance vůči sexuálnímu obtěžování;

10. důrazně doporučuje, aby byl institut EIGE, jakožto odborné centrum Evropské unie pro 
rovnost mužů a žen, pověřen monitorováním provádění Istanbulské úmluvy;

11. lituje toho, že institut EIGE musí pracovat v situaci, kdy je neustále ohrožován 
rozpočtovými škrty a nedostatkem lidských zdrojů;

12. oceňuje činnost institutu EIGE v oblasti digitalizace a vítá jeho projekt zaměřený na 
rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, rozdíly v odměňování a důchodech 
žen a mužů a rozvoj parlamentního nástroje pro zohledňování rovnosti žen a mužů;

13. konstatuje, že Účetní dvůr dospěl ve svém stanovisku k závěru, že roční účetní závěrka 
institutu EIGE ve všech významných ohledech věrně zobrazuje jeho finanční situaci k 
31. prosinci 2017 a že výsledky jeho hospodaření, peněžní tok a změny v čistých 
aktivech ke konci roku jsou v souladu s ustanoveními finančního nařízení a s účetními 
pravidly, která přijal účetní Komise;

14. bere na vědomí stanovisko Účetního dvora, že příjmy a platby, na nichž se zakládá 
účetní závěrka institutu EIGE za rok končící 31. prosincem 2017, jsou ve všech 
významných ohledech legální a správné;

15. vítá skutečnost, že byla splněna připomínka Účetního dvora z roku 2016 ohledně úrovně 
přenosů prostředků na závazky v hlavě III (provozní výdaje); vyzývá institut EIGE, aby 
se zaměřil na připomínku Účetního dvora o zveřejňování oznámení o volných 
pracovních místech na internetových stránkách Evropského úřadu pro výběr personálu, 
což by zvýšilo transparentnost a publicitu a občanům by to umožnilo souhrnně se 
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informovat o volných pracovních místech v jednotlivých evropských orgánech, 
institucích a agenturách;

16. na základě dostupných údajů je toho názoru, že ředitelce institutu EIGE lze udělit 
absolutorium za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017.
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